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de kracht van het pleidooi voor natuurbos niet zozeer
wordt gezocht in het staven van de meningen, maar in
hun herhaling. Door die drammerigheid verliest het
boek veel van zijn overtuigingskracht en door het
ononverzichtelijk terugkomen op eerder aangesneden
onderwerpen graven de auteurs helaas valkuilen waar
ze regelmatig zelf intuimelen. Het boek telt zoveel opmerkingen die niet geheel of geheel niet met elkaar
stroken, dat het ondoenlijk is en weinig zin heeft ze te
vermelden. Slechts één voorbeeld na dat wat al eerder
is gegeven: het wordt aan de lezer gelaten om te kiezen tussen het aantal vogelsoorten dat in het Biaiowiezawoud voorkomt (p. 65 en 87). Die onzorgvuldigheid
uit zich ook anders. Zo wordt het vliegend hert tweemaal uitgeroepen tot een in ons land uitgestorven soort
(p. 33, 37), terwijl er sinds mensenheugenis niet zoveel hebben rondgevlogen als in 1986. Hij zou ook niet
beschermd zijn (p. 33), maar is dat op grond van de
natuurbeschermingswet al sinds 1973. Zo ook zijn de
auteurs kennelijk niet bekend met de verspreiding van
de boomkikker in ons land, om van het biotoop van die
soort maarte zwijgen {p. 98); enzovoorts.
Het is natuurlijk makkelijk en goedkoop om veel
commentaar te hebben, maar "Natuurbos in Nederland" maakt het er wel naar. Het wordt niet alleen pretentieus gebracht, maar ook met een aanmatiging die
kritisch doet lezen: "kennis die tot nu toe beperkt is gebleven tot een kleine groep deskundigen", "Processen
kun je je slechts voorstellen als je een behoorlijke ecologische kennis in huis hebt", "Eigenlijk zijn de processen zelf in grote lijnen vrij simpel" (p. 7, 97), etcetera.

Persbericht
Ministerie van Landbouw en Visserij
Werkgelegenheidprojecten bosbouw; resultaat
onderzoek ministerie sluit aan bij rapport
accountantsdienst
Minister Braks heeft op 27 april jl. het rapport over de
resultaten van het vervolgonderzoek naar de uitvoering van het werkgelegenheidsprogramma Bosbouw
1984-1985 naar de Tweede Kamer gestuurd.
Zoals bekend, heeft de bewindsman op basis van de
resultaten van een onderzoek door de Accountantsdienst van zijn departement in oktober vorig jaar een
verdergaand onderzoek gelast naar alle 113 projecten
in het kader van de regeling. De resultaten van dit
onderzoek komen in grote lijnen overeen met de bevindingen van verleden jaar. Bij de totale beoordeling van
alle objecten blijkt 61 % aan de regeling te voldoen en
3 9 % niet.
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek overweegt minister Braks met betrekking tot de
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Zichzelf tegenover de goegemeente zo'n vrijbrief verschaffen voor een in onzorgvuldig en ongenuanceerd
gedram ontaardende bewogenheid, moet welhaast
onontkoombaar uitkomen bij zoiets als de vier natuurbehoudsmodellen (p. 115 e.v.) met de ontsporing die
culmineert in de bijgaande afwegingsmatrix (p. 122).
Dat is uitermate jammer, bewogenheid strekt in principe tot sier en het natuurbos verdient beter!
Achter het hele verhaal lijkt alleen de opvatting te steken dat natuur alleen natuur is als het natuurbos is, dat
bos alleen natuurbos is a!s er grote grazers in rondlopen en dat de mens niet meer hoeft te doen dan die
beesten erin te brengen en dan de zaak zijn beloop te
laten. De betekenis van de huidige flora, vegetatie en
natuurgebieden wordt genegeerd, net zoals die van het
huidige bos; alle natuur en bos die er nu is kan beter
natuurbos zijn. Zo wordt een polarisatie tussen bosbouw en natuurbehoud en binnen het natuurbehoud
opgedrongen die, zoals elke polarisatie, de zaak geen
goed kan doen. Politiek en beleid worden gesteld voor
een absolute keuze die nodeloos en heilloos is.
Als er tijd van leven is, kan het boek zeker ook een
positieve invloed hebben. In opzet is het zeker goed en
het bevat, nogmaals, ook goede en waardevolle informatie en gedachten. Gehoopt mag worden dat van de
betreurenswaardige uitwerking een stimulans mag uitgaan voor anderen om het vervolgens eens goed te
doen. Natuurbos in Nederland, een uitdaging: wie pakt
die uitdaging op? Nu eens de bosbouwers?
J. G. de Molenaar

uitvoering van subsidieregelingen de volgende maatregelen:
- in ieder geval de regelingen met betrekking tot de
bosbouw onder te brengen bij een speciaal departementsonderdeel, waarvoor reeds plannen bestonden.
Dat onderdeel zai belast worden met de uitvoering van
subsidieregelingen;
- alle bosbouwsubsidieregelingen samen te voegen;
- standaardwerkomschrijvingen in te voeren;
- een grotere eigen bijdrage van de eigenaar/opdrachtgever;
- alle aanbesteding van werken bij voorkeur openbaar te laten geschieden.
De "Regeling bijdrage werkgelegenheid in de bosbouw 1984/1985" maakte deel uit van het werkgelegenheidsprogramma van de overheid. Van de ƒ 1
miljard, die het kabinet ter beschikking heeft gesteld
voor additionele werkgelegenheidsprojecten, kon ƒ 35
miljoen worden besteed in de bosbouw, waarvan ƒ 26
miljoen voor deze regeling. Op basis van veldonderzoek is thans geconstateerd, dat bij verreweg het
grootste deel (circa 7 0 % van de projecten) de verrich-
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te werkzaamheden bosbouwkundig goed of tenminste
verantwoord zijn uitgevoerd. Van 1 7 % van de projecten moet worden geconstateerd, dat zij onvoldoende
zijn uitgevoerd, terwijl bij 1 4 % de uitvoering aanvaardbaar is. Het rapport van de Accountantsdienst van
1986 schetste op dit punt een somberder beeld.
In het onderzoek is gebleken, dat in de administratie
van de uitvoerende dienst onvolkomenheden voorkwamen. Een en ander vloeide onder meer voort uit de
noodzaak om in korte tijd de regeling uit te voeren. Zo
was het onder meer door het ontbreken van documenten slechts bij 53 projecten mogelijk te beoordelen of
en in hoeverre werklozen bij de uitvoering waren betrokken. Bij deze projecten was het percentage van inzet aan werklozen 76,3%. Daarnaast is duidelijk geworden, dat er sprake is geweest van onvoldoende
coördinatie en controle van de uitvoering. Hierdoor zijn
in een aantal provincies werkzaamheden, die op zichzelf correct zijn uitgevoerd, ten onrechte onder de werking van de regeling gebracht, zoals herbebossing en
de aanleg van wandel- en fietspaden.
Tevens is bij controle van bestekken en begrotingen
gebleken, dat een aantal projecten te duur was. Daarnaast is in een aantal gevallen duidelijk te weinig werk
uitgevoerd. Ten onrechte betaalde subsidiebedragen
zullen worden teruggevorderd.
Uit het rapport komt tenslotte naar voren dat, hoewel
nergens sprake is van persoonlijke bevoordeling, in
een aantal gevallen door betrokken ambtenaren fouten
zijn gemaakt. Nader wordt bezien of hier maatregelen
dienen te worden getroffen.

Persbericht Bosschap
Werkgelegenheid in de bosbouw
Het Bosschap stelt naar aanleiding van het thans verschenen rapport met betrekking tot het onderzoek inzake de Beschikking bijdragen werkgelegenheid in de
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bosbouw 1984-1985 vast dat er bij de uitvoering van
de regeling weliswaar fouten blijken te zijn gemaakt,
doch dat dit in mindere mate het geval is, dan in het
rapport van de Accountantsdienst van het Ministerie
van Landbouw en Visserij naar voren kwamen.
Het Bosschap is blij dat de zaak thans grondig is
onderzocht en dat van fraude niets is gebleken.
De meeste projecten blijken op bosbouwkundig verantwoorde wijze te zijn uitgevoerd. In dat opzicht geeft
het totaal onderzoek dat thans is verricht een positiever beeld dan het steekproefgewijze onderzoek van de
Accountantsdienst.
Het Bosschap is verheugd over deze uitkomst, het
wil in dat verband onderstrepen dat in het kader van de
onderhavige regeling van de projecten de eis werd gesteld, dat het uit te voeren werk additioneel moest zijn.
Dat bracht mede, dat het ging om projecten die door
het ontbreken van economische haalbaarheid zonder
subsidie niet ter hand zouden zijn genomen. Het moest
bovendien gaan om projecten van tenminste
f 100.000. Voor de bosbow met zijn kleinschalige karakter een zware voorwaarde. Het is niet uitgesloten
dat deze voorwaarde ertoe heeft bijgedragen dat bij
een aantal projecten werkzaamheden zijn betrokken
die strikt genomen niet voor uitvoering in het kader van
de onderhavige regeling in aanmerking kwamen.
Bij de conclusie dat 1 3 % overschrijding van de normatieve begroting zou betekenen dat de projecten te
duur zouden zijn geweest, plaatst het Bosschap de
kanttekening, dat niet uit het oog mag worden verloren,
dat de uitvoering moest geschieden met inzet van tenminste 7 0 % werklozen, die in veel gevallen niet bosbouwkundig geschoold waren. In een dergelijke situatie acht het Bosschap de overschrijding van de normen
met 1 3 % alleszins aanvaardbaar.
Indien in bepaalde situaties ten onrechte subsidies
mochten zijn uitgekeerd en zulks aan de subsidieaanvragers is te wijten, acht het Bosschap terugvordering
gerechtvaardigd.

